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TAŤÁNA LE MOIGNE, ŠÉFKA GOOGLE

LEADERSHIP
V PRAXI
Chcete prožít jedinečný zážitek, jak hledat a upevňovat svůj vlastní styl
vedení lidí při workshopu s energickou Taťánou le Moigne? Chcete se
naučit, jak vést úspěšně své týmy dle nejnovějších poznatků aplikovaných ve firmě Google?
Co se na workshopu Leadership v praxi naučíte:
• Jak být jedinečným leaderem.
• Jak uplatňovat leadership v každodenním životě firmy.
• Jak vést zaměstnance k dosažení vysokých cílů.
• Jak uplatňovat etické principy při vedení lidí.
• Jak na sobě jako leader dále pracovat.
• Jak vytvářet férovou a motivující firemní kulturu.
• Jak v zaměstnancích povzbuzovat kreativitu a vytvářet
inspirativní prostředí.

Délka: 4 ½ hodiny
Místo konání: centrum Prahy
Cena: 9 900 Kč + DPH

EKONOM TOMÁŠ SEDLÁČEK

PREZENTAČNÍ
DOVEDNOSTI
Chcete umět poutavě prezentovat firemní nabídku vůči současným
a potenciálním zákazníkům? Přejete si umět zaujmout jakékoliv
publikum a udržet si jeho pozornost?
Co se na workshopu Prezentační dovednosti naučíte:
• Jak zdokonalit své prezentační dovednosti.
• Jak připravit svou prezentaci.
• Jak zaujmout publikum a udržet si jeho pozornost.
• Jak přesvědčivě prezentovat své myšlenky.
• Kdy využít audiovizuální pomůcky a kdy se jich vyvarovat.
• Jak vtáhnout publikum do své prezentace.
• Jak pracovat s emocemi a reakcemi posluchačů.
• Jak efektivně strukturovat své myšlenky během prezentace.
• Jak využít řeč těla.
• Jak zanechat v posluchačích po skončení prezentace co největší dojem.

Délka: 4 ½ hodiny
Místo konání: centrum Prahy
Cena: 7 500 Kč + DPH

EKONOM TOMÁŠ SEDLÁČEK

KREATIVNÍ
MYŠLENÍ
Chcete umět kreativně a inovačně přemýšlet a přinášet tak vyšší
hodnotu firmě? Chcete rozproudit svou kreativitu a těšili se tak
každý den do Vaší firmy?
Co se na workshopu Kreativní myšlení naučíte:
• Jak přemýšlet nově o starých tématech.
• Jak vést myšlenky k originálním postřehům.
• Jak mapovat myšlenkové procesy a rozvíjet ty klíčové.
• Jak mít neustále otevřenou mysl pro nové podněty.
• Jak procvičovat a zdokonalovat své myšlení.
• Jak prosazovat myšlenky a nápady před oponenty.
• Jak strukturovat písemný a mluvený projev.

Délka: 4 ½ hodiny
Místo konání: centrum Prahy
Cena: 7 500 Kč + DPH

PETR ŠIMŮNEK, ŠÉFREDAKTOR FORBES

UMĚNÍ PREZENTACE
KLÍČOVÉHO SDĚLENÍ
Chcete umět prezentovat firemní příběh zákazníkům tak, aby je
skutečně zaujal? Chcete se naučit strukturovat a prezentovat klíčové
sdělení týmu či celé firmy?
Co se na workshopu Umění prezentace klíčového sdělení naučíte:
• Jak definovat klíčová sdělení a podat je tak, aby zaujala.
• Jak úspěšně podat firemní či osobní úspěch prostřednictvím co
nejlepšího příběhu.
• Jak přesvědčit zákazníky obsahem.
• Jak zaujmout firemním či osobním příběhem i ty nejnáročnější na obsah,
jako Forbes.
Součástí workshopu bude písemné cvičení, díky kterému se naučíte vyprávět
příběh firemního či osobního úspěchu. Jako dárek získají účastníci
workshopu grafiku se svou tváří na titulní straně Forbes Česko.

Délka: 4 hodiny
Místo konání: centrum Prahy
Cena: 6 900 Kč + DPH

DANIEL FRANC, PROGRAM MANAŽER GOOGLE

TÝMY
2.0
Chcete se naučit co nejefektivněji spolupracovat s kolegy
a vést své týmy dle posledních interních výzkumů firmy
Google? Chcete se motivovat k iniciativě, podpořit
spolupráci a posílit vzájemnou spolehlivost členů týmů? A
to vše pod vedením lektora, který spoluzaložil aktuálně
největší globální program komunitního vzdělávání pro
vývojáře Google Developer Groups a s mezinárodním
týmem vede jeho další globální rozvoj?
Co se na workshopu Týmy 2.0 naučíte:
• Jak nastavit předpoklady pro vznik výkonných týmů.
• Jaké vybírat členy takových týmů, jaká týmová kultura bude
třeba a jak vytvořit bezpečné prostředí pro tvorbu.
• Jak nastavit týmové interakce a podpořit spolupráci
a vzájemnou spolehlivost členů.
• Jak vytvořit podmínky pro spontánní vznik iniciativ a podpořit ty
životaschopné, jak pracovat s pravidly a cíli a jak způsobit, že
týmové projekty budou mít osobní důležitost pro individuální členy.
• Jak nastavit kulturu permanentní zpětné vazby a učení se.
• Jak změnit roli managera ve strážce hracího pole a hranice mezi
chaosem a řádem.
Délka: 4 ½ hodiny
Místo konání: centrum Prahy
Cena: 6 900 Kč + DPH

PETR MÁRA, CERTIFIKOVANÝ TRENÉR APPLE

PRÁCE
S PRIORITAMI
Chcete se naučit jak dokázat definovat své pracovní úkoly
a uspořádat si co nejefektivněji práci? Chcete se přimět k nahlížení
na time management optikou moderních přístupů a metod a nechat
si poradit, jak je implementovat každý den na pracovišti?
Co se na workshopu Práce s prioritami naučíte:
• Stěžejní pilíře metod time managementu a jejich vysvětlení.
• Pochopit, jak funguje náš mozek a naučit se využít této znalosti pro plánování.
• Získat kontrolu nad svou každodenní situací.
• Definovat si cíle a vytvářet dlouhodobé horizonty.
• Zjistit, jak vyrušování ovlivňuje naši produktivitu, a dozvědět se, co s tím dělat.
• Jak minimalizovat stres.

Délka: 4 ½ hodiny
Místo konání: centrum Prahy
Cena: 6 900 Kč + DPH

PETRA HRUŠKOVÁ, ŠEFKA NÁBORU GOOGLE PRO EMEA

WINNING
PEOPLE STRATEGY
Je pro Vaši společnost stále těžší přilákat mimořádný talent?
Utíkají Vám nejlepší lidé ke konkurenci? Panuje mezi Vašimi
zaměstnanci nedůvěra a cynismus? Musíte aplikovat metodu
cukru a biče, aby Vaše týmy podávaly potřebný výkon?
Co se na workshopu Winning People Strategy naučíte:
• Jaká firemní kultura a hodnoty přilákají a udrží talent
• Proč je skvělý leader klíčový pro firemní kulturu
• Proč do některých firem ti nejlepší nechtějí a ti dobří z nich utíkají
• Proč kvalitní HR tým znamená konkurenční výhodu pro Vaši firmu
• Jak najít a získat ty nejlepší lidi
• Jak vychovat ze stávajících zaměstnanců budoucí leadery pro Vaši firmu
• Co zaměstnance skutečně motivuje
• Jak dosáhnout toho, aby vaši zaměstnanci byli loajální a fluktuace co nejnižší

Délka: 4 ½ hodiny
Místo konání: centrum Prahy
Cena: 6 900 Kč + DPH

JAN ZADÁK, NEJMOCNĚJŠÍ ČECH V GLOBÁLNÍM BYZNYSU

LEADERSHIP K LEPŠÍM
VÝSLEDKŮM V DIGISVĚTĚ
Svět je uprostřed transformace, jejíž rychlost je znásobena digitálními
technologiemi. Tato bezprecedentní změna představuje jedinečné výzvy,
ale i příležitosti. Ovlivňuje a mění všechna průmyslová odvětví – jste
připraveni toho využít? Pro mnoho firem nastal správný čas na změnu –
máte jasnou vizi, strategii a plán? Potřebujete transformovat Vaši tržní
strategii a prodejní kanály, zlepšit prodejní výsledky a další klíčové
indikátory výkonu? Jste připraveni vést, rozvíjet sebe a své týmy, a tak
uspět a prosperovat v digitální budoucnosti?
Co se na workshopu Leadership k lepším výsledkům v digisvětě naučíte:
• Jaké jsou klíčové aspekty leadershipu
• Strategicky přistupovat k leadershipu a k budování, vedení, motivaci a rozvoji vysoce
výkonných týmů a jejich dovedností v digitální ekonomice
• Začnete budovat svůj vlastní styl leadershipu a svou vlastní strategii a akční plán pro
digitální transformaci
• Jak vnímat v globálním a historickém kontextu masivní technologickou transformaci,
kterou svět prochází
• Jak technologie a inovace narušují klasický průmysl a jak tyto změny vnímat jako
obchodní příležitost
• Jak vytvořit vizi, strategii a agendu Vaší digitální transformace
• Jak strategicky budovat efektivní tržní a prodejní strategie a systematicky zlepšovat
prodejní výkony
• Proč je důležitý koncept dovednostní ekonomiky
Délka: 4 ½ hodiny
Místo konání: centrum Prahy
Cena: 6 900 Kč + DPH
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